REGULAMIN
Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Gawłuszowice
§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem i sponsorem Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Gawłuszowice jest
Urząd Gminy Gawłuszowice oraz GKS GROM Krzemienica.
Patronem rozgrywek jest Wójt Gminy Gawłuszowice Pan Jan Nowak. Turniej rozgrywany będzie
na stadionie w Krzemienicy 13.08.2017r.
§ 2. BIURO ORGANIZACYJNE
Gminy Klub Sportowy GROM Krzemienica
Krzemienica 81 39-307 Gawłuszowice e-mail: gks.grom@gmail.com
§ 3. UCZESTNICTWO
1. Turniej organizowany jest dla mieszkańców Gminy Gawłuszowice.
2. Zespoły grają w składach siedmioosobowych: sześciu graczy w polu + bramkarz. Drużyna
na turniej może być wybierana spośród wszystkich mieszkańców gminy (osoby
mieszkające oraz wywodzące z terenu gminy), ale może liczyć maksymalnie do 10
zawodników (w tym maksymalnie 2 graczy z poza gminy).
3. Opiekun drużyny na turniej musi zgłosić Listę Startową do 31.08.2017r (Załącznik Nr 1)
reprezentantów drużyny. Do listy należy dołączyć oświadczenie zawodnika turnieju
piłkarskiego (Załącznik Nr 2). Jeśli w zawodach biorą udział osoby nieletnie wymagana
jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna (Załącznik Nr 3 ).
4. Pełną odpowiedzialność za złożenie wszystkich powyższych dokumentów podczas
turnieju ponosi opiekun drużyny
5. Podczas zawodów w stroje sportowe mogą być przebrani tylko i wyłącznie zawodnicy,
którzy znajdują się na Liście Startowej. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego punktu
zespół może zostać natychmiast zdyskwalifikowany.
6. Drużyna musi mieć jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas turnieju.
7. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji i dowodów tożsamości swoich
zawodników do przedstawienia ich opiekunom innych zespołów, łącznie z weryfikacją
bezpośrednią (legitymacja – zawodnik).
8. Weryfikacja zawodników musi odbywać się przed przystąpieniem do turnieju.
9. Udział w zawodach mogą brać mężczyźni oraz kobiety z rocznika 2000 i starsi.

§ 4. SYSTEM ROZGRYWEK
Terminarz rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów

§ 5. PRZEPISY GRY
1. Wymiary boiska: szerokość 24-32 metrów, długość 44-56 metrów. Jeżeli to możliwe
boiska, powinny być trawiaste.
2. Bramka: wymiary 2 x 5 metra.
3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5.
4. Czas gry: 2 x 15 minut + 5 minutowa przerwa.
5. Zespół liczy max. 10 zawodników: na boisku znajduje się 6 zawodników w polu +
bramkarz oraz 3 zawodników rezerwowych.
6. Podczas każdego meczu na boisku musi znajdować się minimum 5 zawodników jednej
drużyny. Mecz kończy się walkowerem jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony przed
lub w trakcie meczu.
7. Obuwie: sportowe.
8. Pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m.
9. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym.
10. Rzut od bramki wykonywany jest nogą.
11. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy.
12. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
13. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która
nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym
przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.
14. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy
jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej
boiska, nie dalej niż 3 metry od niej. Bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem,
jednak tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego.
15. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą
znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
16. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.
17. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
§ 6. PUNKTACJA
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt. O
kolejności miejsc w grupie decydują:
1. Większa liczba zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
A/ wynik bezpośredniego spotkania,
B/ lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,
C/ większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między
zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami

podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki
spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
4. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów
karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po
5, potem po 1 razie do skutku. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku
remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 5 minut. Następnie rzuty karne strzelane
najpierw po 5, potem po 1 razie do skutku.
§ 7. NAGRODY
Organizator i sponsor turnieju, Rada Gminy Gawłuszowice zapewnia uczestnikom następujące
nagrody:
1. Każda drużyna, która przystąpi do turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za uczestnictwo
w rozgrywkach. Zwycięzcy otrzymują puchar ufundowany przez Wójta Gminy
Gawłuszowice.
2. Spośród zawodników zostanie wybrany i nagrodzony najlepszy gracz, strzelec oraz
bramkarz
§ 8. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do turnieju może dokonać do 31 lipca 2017 r. osobiście, listownie lub w formie
elektronicznej, wg. wzoru - załącznik nr 1.
2. Opiekun zgłaszając drużynę do turnieju jednocześnie akceptuje i przyjmuje do wiadomości
postanowienia regulaminu.
3. Zgłoszenie drużyny musi zawierać imię, nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna drużyny.
§ 9. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacyjne ponosi organizator.
§ 10. UBEZPIECZENIE
1. Uczestnicy turnieju ubezpieczeni są na koszt własny.
ZASADY Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Gawłuszowice GRAM CZYSTO
1. Założeniem idei GRAM CZYSTO jest popularyzacja gry w poszanowani i przestrzeganiu
zasad Fair Play.
2. Upomnienia dla zawodników w postaci kartki żółtej lub czerwonej będą przyznawane zgodnie
z przepisami PZPN a w szczególności za:
- brutalną grę w tym atak na nogi z tyłu przeciwnika,
- rozmyślne kopnięcie lub uderzenie przeciwnika lub współpartnera,
- rozmyślne usiłowanie uderzenia lub kopnięcia przeciwnika lub współpartnera,
- niesportowe zachowanie, a w tym:
- wszelkie próby oszukania sędziów,
- zdobycie bramki ręką na drużynie przeciwnej,
- aktorstwo i symulowanie kontuzji a także wyolbrzymianie jej skutków w celu wprowadzenia w
błąd sędziego,
- odmowę wykonania wznowienia gry,
- odmowę obrony bramki przy rzucie karnym,
- gra na czas,

- wsparcie się na współpartnerze dla odbicia piłki głową,
- rozmyślne uszkodzenie piłki, bramki lub chorągiewki,
- używanie przez zawodników wulgarnych słów ,
- słowne lub czynne demonstrowanie niezadowolenia z rozstrzygnięć sędziego,
- odkopywanie piłki lub odnoszenie jej w rękach od miejsca przewinienia – po
podyktowaniu przez sędziego rzutu wolnego dla drużyny przeciwnej,
- zagrywanie piłki po sygnale gwizdkiem sędziego przerywającym grę,
- pozbawienie drużyny bramki lub realnej szansy zdobycia bramki,
- nierozważność i użycie nieproporcjonalnej siły podczas gry,
- stwierdzenie że zawodnik gra pod wpływem alkoholu skutkuje natychmiastowym wykluczeniem
zawodnika.
3. Zawodnik, który otrzyma żółta kartkę zostaje czasowo wykluczony z gry na 2 minuty. Karę
musi odbyć w całości.
4. Jeżeli opiekun zespołu zachowuje się w sposób niesportowy w pierwszej kolejności otrzyma
upomnienie słowne od sędziego prowadzącego zawody. W następnej kolejności może otrzymać
żółta lub czerwoną kartkę. W przypadku otrzymania czerwonej kartki opiekun musi opuścić płytę
boiska, na którym rozgrywany jest mecz. Otrzymanie żółtej lub czerwonej kartki skutkuje
również pozbawieniem opiekuna nagród indywidualnych na odpowiednim szczeblu rozgrywek
turnieju.

Załącznik nr 1

LISTA STARTOWA

Drużyna .......................................................................
na turniej o Puchar Wójta Gminy Gawłuszowice
Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce
zamieszkania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy spełniają warunki regulaminu turnieju
Opiekunem zespołu jest Pan/Pani:
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………
miejscowość i data /podpis opiekuna/

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
Informuję, że znam regulamin Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Gawłuszowice
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji
turnieju.
Oświadczam, że biorę udział w Turnieju Piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Gawłuszowice,
na własną odpowiedzialność bez badań lekarskich oraz że jestem świadomy swojego stanu zdrowia.
…………………………………………………………
data /podpis piłkarza/
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data /podpis piłkarza/
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…………………………………………………………
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Załącznik nr 3
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU
PIŁKARSKIM O PUCHAR WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

…………………………………………………………..
Nazwisko, imię rodzica (opiekuna)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
………………………..……………………………..…………rok ur. .………..………
w Turnieju Piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Gawłuszowice. Oświadczam, że nie ma
przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach sportowych. Wyrażam
zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z
zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji zawodów oraz na opublikowanie
zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.).
Oświadczam, że moje dziecko bierze udział za moją wiedzą i odpowiedzialnością, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…………………………………………………………
data /podpis rodzica (prawnego opiekuna)/

